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Uns apunts
per a Josep

Pallach

C oincidint amb el cicle de
novel·les de Teresa Juvé,
volem ressenyar un llibre

sobre el seu company Josep Pa-
llach. Joaquim Ferrer i Pere
Baltà apleguen a Recordat Josep
Pallach (Rúbrica) un recull de
textos, profusament il·lustrat,
una “reflexió col·lectiva”, sobre
el malaguanyat líder del PSC
Reagrupament. A través de les
col·laboracions trobarem un
perfil d’un socialista de soca-rel,
que es va iniciar al Bloc Obrer i
Camperol i al POUM, que va
conèixer la presó i l’exili i que
va ser un dels dirigents més
lúcids de la primera Transició.
Mestre de mestres i carismàtic
personatge de la unitat dels
antifranquistes, la seva mort
prematura el 1977 va truncar la
carrera d’un dels grans idealis-
tes de la Catalunya del segle XX.
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Teresa Juvé
ressalta la
intemporalitat
de la condició
humana
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E
l portaveu Plagumà,
el personatge literari
que Teresa Juvé ha
creat amb la inten-
ció d’inserir les ma-

neres d’un detectiu privat
contemporani en la Catalunya
governada per Felip II, al segle
XVI, ha viscut aventures no-
ves, que han estat recollides
en les novel·les Els assassins eren
més d’un i Juguesca mortal.

Aquests textos mantenen
les característiques fundacio-
nals del personatge, un solter
ni gaire jove ni gaire vell que
té un càrrec de consideració i
que, a causa de la posició so-
cial i de la capacitat deductiva
que l’enalteix, du a terme in-
vestigacions sobre afers de re-
lleu que cal resoldre amb in-

vestigacions que no aixequin
pols. Com en d’altres casos li-
teraris, el protagonista conviu
amb un personatge que el
complementa en erigir-se com
una mena d’ alter ego. Si en
Sherlock Holmes té en Wat-
son, en Plagumà té el jutge
Joanola.

En el cas d’ Els assassins eren
més d’un, el detonant de l’acció
és la mort d’un veguer de Vi-
lafranca de Conflent. El fet,
que d’entrada es pensa acci-
dental, provoca sospites en el
virrei, que creu que els pro-
testants hugonots francesos hi
poden tenir a veure. És per ai-
xò que el portaveu Plagumà es
desplaça a la zona en què hi
ha la frontera que separa Ca-
talunya de la Catalunya Nord.

A Juguesca mortal, la inter-
venció d’en Plagumà es fa ne-
cessària després que es troba

un home apunyalat en un
cambril dedicat a la Verge. La
mort i la desaparició d’una
joia de molt de valor semblen
indestriables en el nucli d’un
crim que esdevé més complex
a mesura que se l’investiga.

Amb aquestes obres, Juvé,
nascuda a Madrid el 1921 i
llicenciada en fil·lologia his-
pànica i gàl·lica el 1948, insis-
teix en el camí emprès en el
moment que va decidir treba-

llar en textos de caràcter his-
tòric per ressaltar la intempo-
ralitat de la condició humana.

Amb anterioritat, la vídua
de Josep Pallach –traspassat el
1977– havia fet servir aquest
recurs a El último guerrero
(1986), la seva primera novel·la
publicada, que situa a l’època
de la romanització en els ter-
ritoris que esdevindrien Cata-
lunya. L’acció de la seva sego-
na novel·la transcorre a Em-
púries 150 anys després.

En seguir aquest camí ex-
pressiu, Juvé va trencar en
certa manera amb els seus
orígens literaris, en què havia
apostat per textos més perso-
nals: va narrar l’experiència
viscuda en el camp de con-
centració de dones durant la
Guerra Civil –l’autora es va
exiliar a França, amb els pares,
el 1939 i no va tornar a Bar-

celona fins al 1970–; va idear
la història –al·legòrica– d’un
home que s’obssesiona fins a
la bogeria amb la idea d’exili-
ar-se a Mèxic; i va elaborar una
novel·la curta en què especu-
lava sobre els efectes de les
radiacions atòmiques.

En els textos en què Plagu-
mà és el protagonista, l’autora
juga la carta que va fer popu-
lar l’obra d’Agatha Christie.
Com bé assenyalava J.M. Her-
nández Ripoll en les pàgines
d’aquest suplement a l’hora
de comentar La ‘Commedia
dell’Arte’ sota sospita i Un crim a
l’Armada Invencible, Juvé “agafa
el lector de bracet i l’enreda
en una teranyina lògica que
acaba en un final enganyós.
Un cop aquí, quan es fa evi-
dent que les peces no encai-
xen, l’autora dóna un rapidís-
sim cop d’efecte, un tomb ra-
dical amb què destapa tot el
pastís [...]. És la manera ideal
per mantenir el suspens fins
gairebé l’última paraula”.

Aquesta descripció era cor-
recta en parlar d’aquelles obres
protagonitzades pel portaveu
Plagumà i ho és a l’hora de
parlar d’Els assassins eren més
d’un i de Juguesca mortal.
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T.J. M’inspiro en la història del
segle XVI, buscant els episodis
que em puguin suggerir una
possible història de ficció.
M’agrada pensar que les me-
ves novel·les són en realitat un
conjunt de contes amb un fi-
nal comú.
L.D. Fent números, em sembla que
escriu prop d’una novel·la i mitja
a l’any. Déu n’hi do...
T.J. És que a la meva edat, ja
tinc molta experiència a l’ho-
ra d’escriure!
L.D. Escriu cada dia?
T.J. Sí, i des de ben d’hora: em
llevo a les cinc del matí, i a les
sis ja estic escrivint. Treballo
unes sis o set hores, fins a
l’hora de dinar. Després, a la
tarda, em dedico a mirar les
sèries policíaques del segon
canal de la televisió francesa.
M’agrada perquè en fan tres
de seguides.
L.D. Abans de començar a escriure
una de les seves novel·les policía-
ques, ¿sap perfectament quin serà
el final o més aviat es deixa por-
tar per la història?
T.J. Parteixo d’un esquema que
puc anar variant mínima-
ment, però el principi i el fi-
nal els tinc molt clars des de
bon començament. El resum
de l’argument el tinc definit,
però a l’hora de donar-li cos i
de fer viure la història i l’èpo-
ca al lector, es quan puc in-
troduir petits canvis.
L.D. ¿Té pensat escriure una novel-
la que no estigui protagonitzada
per Jaume Plagumà?
T.J. Ara ja no. He començat
amb ell i continuaré amb
aquest personatge. A més, tot
el que vull dir, tot el que
m’agrada explicar i narrar, ho
puc fer perfectament amb
una novel·la policíaca.

L.D. ¿El farà envellir amb cada no-
va novel·la que publiqui?
T.J. En principi, no. Vull sen-
tir-me lliure per poder anar
saltant en el temps segons em
convingui. En una novel·la
puc fer que el portaveu tingui
45 anys i en la següent, deu
menys.
L.D. ‘El último guerrero’ i ‘La char-
ca en la ciudad’ les va escriure en
castellà. Per què va decidir canvi-
ar d’idioma a l’hora d’escriure les
seves novel·les policíaques?
T.J. Vaig començar escrivint en
castellà perquè la meva edu-
cació escolar va ser en aquest
idioma. Però quan em vaig
posar a escriure les obres del
portaveu Plagumà, vaig pen-
sar que en honor al meu pare
i al meu marit havia de pas-
sar-me al català.
L.D. Parlant del seu marit, el polític
Josep Pallach, ¿és cert que ell

també tenia vocació d’escriptor
com vostè?
T.J. Sí, fins i tot havia escrit
alguns contes i històries cur-
tes. A tots dos ens interessava
tant la política com els lli-
bres, però al final ens ho vam
repartir: vam decidir que jo
em quedava amb la literatura
i que ell s’implicaria més en
política, que l’apassionava.
De totes maneres, va conti-
nuar sent el meu primer lec-
tor.
L.D. I ara que és vídua, ¿a qui dó-
na els seus manuscrits?
T.J. A la meva filla. Al meu
marit li donava per capítols,
però la meva filla no s’ho lle-
geix fins que tinc tota la his-
tòria escrita. I si ella em co-
menta que hi ha alguna part
que no queda gaire clara, en-
cara sóc a temps de fer-hi re-
tocs.

L.D. Algun crític li ha retret que el
lector hagi de recórrer sovint al
diccionari a l’hora de llegir les
seves novel·les policíaques. Què en
pensa, d’això?
T.J. Jo crec que el català ha de
viure en tota la seva exten-
sió. Les llengües no les po-
dem empetitir. És més, no
tenim dret a reduir-les. Són
d’una riquesa immensa. Si
podem anomenar una cosa
pel seu nom exacte, per què
n’he d’utilitzar un altre? Als
cinc anys vaig entrar a estu-
diar a la Institución Libre de
Enseñanza i allà em van en-
senyar a estimar la llengua.
L’idioma és l’invent més ex-
traordinari de la humanitat i
de cap manera hem de per-
metre que les llengües es
perdin o que tots acabem
parlant només anglès o cas-
tellà.


